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Резюме. В настоящата статия е предложена и разгледана платформа за моделиране на
IP – базирани мрежи. Средата позволява да се моделират IP – базирани мрежи с модели на
реални мрежови устройства на водещи световни производители. Това позволява GNS 3 да се
прилага в обучението на студенти или тесни мрежови специалисти. Средата позволява
свързването на моделираната мрежа към реални мрежи и Интернет. Платформата предлага
възможност за работа с програми за мониторинг на IP – мрежи. Това дава възможност да се
наблюдават процесите в моделираната мрежа преди тя да бъде реализирана. Чрез GNS 3
могат да се създадат различни технически казуси, с които да се проверяват знанията на
студентите в реални ситуации в практиката. Като така те ще бъдат подготвени за такива
ситуации.
Using GNS 3 for e – learning on IP – based telecommunication networks (Ivan Nedyalkov and
Georgi Georgiev).This article proposes and explores a platform for modelling IP-based networks. The
software allows modelling of IP-based networks with networking models of leading global
manufacturers. This allows GNS 3 to be applied in the education of students or narrow network
specialists. The program allows connection of the modelled network to real networks and the Internet.
The software offers the opportunity to work with IP monitoring tools. This allows the processes in the
modelled network to be monitored before it is realized. Different technical cases can be created with
GNS 3 to test students' knowledge in real-life situations which occurs in the practice. As such they will
be prepared for such situations.

Телекомуникационните мрежи непрекъснато се
разрастват. Нови и нови технологии и услуги се
предоставят на потребителите. Поради това бързо
и скоростно разрастване е необходимо да има
подготвени специалисти, които да могат да
поддържат това оборудване.
За да може специалистите да са винаги
подготвени, те трябва да се обучават
непрекъснато. Мрежовото оборудване е скъпо. Не
всички учебни заведения могат да си позволят
закупуването на такова оборудване. Затова е
подходящо да се използват програмни среди,
които симулират или емулират такова оборудване.

едновременна работа между реални и виртуални
устройства.
GNS 3 се използва от много организации и
специалисти в телекомуникационните мрежи за
тяхната подготовка. Дадена мрежа преди да бъде
физически реализирана, тя може да се моделира в
тази среда.
Средата използва Dynamips, за емулиране на
реални операционни системи на Cisco мрежови
устройства. Така студентите ще могат да работят с
реални операционни системи на мрежовите
устройства, които ще поддържат реални
функционалности на тези устройства. За разлика
от Packet tracer, където някои от функциите на
мрежовите устройства не се поддържат, в GNS3
няма такива ограничения.

GNS 3
GNS 3 (Graphic Network Simulator 3) е програма
(среда) за емулиране на мрежови устройства като:
рутери, комутатори и други. Средата позволява
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Добавяне на устройства
На фигура 1 е показано добавянето на дискови
образи на операционни системи на различни
мрежови устройства на Cisco.

Създадени са три VLAN – HR, IT и HQ.
Конфигурирането на VLAN – ите става в команден
ред, както е при реални Cisco мрежови устройства.
Така студентите ще се подготвени да могат да
конфигурират реални
Cisco комутатори. На
фигура 3е показано конфигурирането на отделните
VLAN – и.

Фиг.1. Добавяне на дискови образи.

Платформата може да работи с голям набор от
реални образи на мрежови устройства. След като
съответният образ се добави в платформата
съответното мрежово устройство се визуализира и
може да се използва за моделиране.
GNS 3 има и вградени мрежови устройства, но
тяхната функционалност е доста ограничена. С
цел запознаване на студентите с всички
възможности на мрежовите устройства е
желателно да се използват тези, добавени от
образите.
Фиг.3. Конфигуриране на VLAN – и.

Работа с VLAN
С програмата могат да се създават различни
топологии, използващи VLAN (Virtual LAN –
виртуални локални мрежи). На фигура 2 е
показана примерна мрежова топология с три
VLAN.

На фигура 4 се показани разпределението на
портовете по съответните VLAN – и.

Фиг.4. Разпределение на VLAN – ите по портове.

За тестване на конфигурацията на всички
работни станции са зададени мрежови адреси от
една мрежа – 192.168.1.0/24. Станциите в VLAN 2
са с адреси 1.2 и 1.3; станциите в VLAN 3 са с
адреси 1.10 и 1.11, а станциите в VLAN 4 са с
адреси 1.20 и 1.21. На фигура 5 са показани
резултатите от тестването за връзка между PC1,

Фиг.2. Примерна топология с VLAN.
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РС2, РС3 и към РС5.
Както се забелязва от резултатите имаме
успешна връзка само с РС2, защото то е от същият
VLAN като РС1. С останалите станции няма
връзка, защото са от различни VLAN – и. Това
показва, че мрежата работи.

Фиг.7.Маршрутна таблица на R1

На фигура 8 е показан резултата от успешната
връзка
към
www.abv.bg
(194.153.145.104).
Връзката е тествана от виртуалната работна
станция PC1. Това показва, че моделираната
мрежа е свързана с Интернет. Чрез GNS 3 могат да
се създават колаборации между моделирана мрежа
и реална, като така се реализират големи и сложни
мрежови топологии.

Фиг.5.Тестване на връзката.

Работа с реални мрежи
На фигура 6 е показана моделираната мрежа.
Показаният пример реализира връзката между
моделираната мрежа и Интернет. Тази свързаност
се осъществява чрез модула Cloud1. Чрез този
модул мрежовият адаптер на работната станция,
където се моделира мрежата се „елиминира”. По
този начин моделираната мрежа се свързва
директно към реалното мрежово устройство. Във
случая с домашен безжичен рутер.

Фиг.8 Успешно тестване на връзката

Работа с инструменти за мониторинг на IP –
базирани мрежи
GNS 3 предлага интеграция с приложения за
мониторинг на IP базирани мрежи. Такова
приложение е Wireshark. На фигура 9 е показан
екран от приложението и пакетите, които е
„уловило”. Както се забелязва това са RIP пакети,
които се обменят между рутерите. Точката, от
което е направено прихващането на пакетите е от
серийната връзка между двата рутера R2 – R3.
На фигура 10 са показани резултатите от
Wireshark за връзката между PC1 и комутатора. От
екрана се .,виждат ICMP пакетите, които се
обменят.
На фигура 11 се вижда екран от Wireshark и
пакетите, които се обменят между реалният рутер
и моделираната мрежа.

Фиг.6 Свързаност към Интернет/други реални мрежи.

Конфигурирането на маршрутизаторите е както
на реалните рутери – чрез терминал. Това е
благодарение на емулирането на реални
операционни системи. Така студентите ще могат
да се научат лесно да настройват Cisco рутери в
бъдеще. На фигура 7 е показана маршрутната
таблица на рутер R1.
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Заключение
GNS 3 е предназначен за по напреднали
потребители и мрежови специалисти. Програмата
емулира реални операционни системи на мрежови
устройства. Няма липсва на функционалност.
Студентите конфигурират устройствата чрез
„терминал“, като на реални Cisco устройства.
GNS3
позволява
колаборацията
между
моделираната мрежа и реална такава или
колаборация с Интернет.
GNS3 предлага интегрирана работа с различни
приложения за мониторинг на IP – базирани
мрежи. Така разработчиците на мрежата ще могат
да добият представа как се държи, проектираната
от тях мрежа, преди да бъде пусната в
експлоатация.
Чрез GNS 3 могат да се създават различни
технически проблеми и казуси, с които да се
проверяват знанията и уменията на студентите в
откриването и решаването на технически
проблеми, които биха настъпили в практиката.

Фиг.9 Резултати от Wireshark
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Фиг.10 Резултати от Wireshark

Фиг.11 Резултати от Wireshark

Благодарение на тази си функционалност
студентите ще могат да правят мониторинг на
моделираната от тях мрежа, да добият представа
за процесите ставащи в нея.
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